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Geachte ouder, verzorger(s),
Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief voor de

Gymkleding

komende twee weken.
Zoals bij u bekend moeten de kinderen bij
Agenda

de gymles gymkleding aan.

Geen bijzonderheden.

- Een broek en shirt of een turnpakje,
- Gymschoenen, die niet buiten gedragen

Mededelingen
Update coronavirus
Zie bijlage

worden. De gymschoenen mogen geen
zwarte zool hebben i.v.m. strepen in de
zaal.
Wij merken dat een aantal kinderen

Verkeersveiligheid rond school

regelmatig de gymspullen vergeet. Ze gaan
dan lenen bij een andere leerling. Dit mag

Naar aanleiding van een aantal onveilige
situaties en een bijna ongeluk vraag ik uw
aandacht voor het parkeren en wegrijden

niet. Het is niet hygiënisch om in gebruikte
gymkleding van iemand anders te sporten.
Als kinderen de gymspullen niet bij zich

bij het wegbrengen en ophalen van uw

hebben, kunnen ze niet meedoen met gym

kinderen. Wilt u alstublieft rekening houden

en moeten ze in de klas blijven.

met fietsende kinderen en ouders op het

Actie Wie helpt mee?

wegvak voor de school?
- Dubbel parkeren voor de school geeft een
onoverzichtelijke verkeerssituatie ook als
het maar eventjes is.
- Plotseling openslaande autoportieren zijn
erg gevaarlijk voor fietsers
- Twee keer in de spiegels kijken voordat u
gaat rijden is beter dan een keer
- Even verderop stilstaan en iets verder
lopen is minder vervelend dan een ongeluk
veroorzaken.
- De opritten van de school zijn veilig voor
kinderen als er geen auto’s op staan.

In de vorige nieuwsbrief hebben we
informatie gegeven over de actie wie helpt
mee? De actie is afgelopen maandag van
start gegaan. Een aantal kinderen heeft al
spullen meegebracht. Sommige kinderen

zelfs een hele tas met tandenborstels,
tandpasta enz. Wat zou het fijn zijn als
iedereen wat meeneemt voor de kinderen

Data voor de periode tot de meivakantie

die het op Lesbos zo moeilijk hebben.
13 maart

13e nieuwsbrief

Koningsspelen

27 maart

14e nieuwsbrief

De landelijke koningsspelen zijn 17 april

2 april

Studiedag leerlingen vrij

maar in Nunspeet vieren we het op 24 april.

6 en 7 april

oudercontact

8 april

voetbaltoernooi

Bonte Avond

9 april

Paasviering

Het is nog ver weg maar de Bonte Avond

10 t/m/ 13

Paasdagen

wordt verzet van 10 juni a.s. naar 17 juni

april

a.s.

17 april

15e nieuwsbrief

24 april

Koningsspelen Nunspeet

27 april t/m

meivakantie

8 mei

